
Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 30 

 

Zasady oceniania 

 

1. Ocenianie w szkole określa się jako proces gromadzenia informacji, stanowiący integralną 

część procesu edukacyjnego, wspierający rozwój ucznia i podnoszący jego motywację do 

nauki. 

2. Ocenianiu w szkole podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia – gdzie ocenianie polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) zachowanie ucznia – gdzie ocenianie polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

 

§ 31 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

c) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, 

d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 



5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) kryteriach wymagań edukacyjnych niezbędnych do osiągnięcia przez ucznia, w celu 

uzyskania określonej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Informacje powyższe przekazuje uczniom nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na 

pierwszych zajęciach nowego roku szkolnego. Informacje te umieszczone są na tablicy 

ogłoszeń w każdej klasopracowni przedmiotowej. 

5. Wychowawca klasy na początku  każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

6. Potwierdzeniem faktu zapoznania się rodziców jest podpis w dzienniku lekcyjnym. 

7. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w 

tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

 

 

§ 32 

 

Ułatwienia i dostosowania w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

1) Każdą śródroczną i roczną ocenę niedostateczną, jaką otrzymał uczeń z danych zajęć 

edukacyjnych, nauczyciel uzasadnia pisemnie i przedstawia na radzie pedagogicznej. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi  lub jego rodzicom 

poprzez wydawanie prac do domu. Prace pisemne kontrolne (kilkuminutowe) 

przechowywane są przez nauczyciela do końca półrocza, prace pisemne całogodzinne do 

końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia udostępniane są uczniowi lub jego rodzicom 

na następujących zasadach: 

1) oryginały prac pisemnych są udostępniane podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych 

konsultacji w szkole lub na pisemną prośbę rodzica do domu po każdej pisemnej pracy; 



2) jeżeli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw 

pytań (zadań). 

5. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

 

 

 

 

 

§ 33 

 

Zwolnienia 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia   w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  

2. Uczeń może być częściowo zwolniony  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza wskazującej jakich ćwiczeń 

fizycznych nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń ten uczestniczy w realizacji 

zajęć z ograniczeniem wykonywania ćwiczeń wskazanych przez lekarza.  Uczeń jest  przez 

nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

określonych w opinii. 

3. Uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć z wychowania fizycznego.  

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i przez okres wskazany w tej 

opinii. Uczeń ten uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie 

jest z nich oceniany. W przypadku gdy okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na  podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami  

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" 

albo "zwolniona”. 

 

§ 34 

 



1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej. 

 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminie określonym w statucie szkoły.  

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego - terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia  w danym roku szkolnym oraz ustalaniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że 

w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

10.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają 

wpływu na średnią ocen ucznia. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

 

§ 35 

 

Począwszy od klasy IV bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie odbywa się według 

następujących zasad: 

1. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne śródroczne i roczne  ustala się w stopniach wg skali: 

a) stopień celujący  6 

b) stopień bardzo dobry  5 

c)  stopień dobry   4 

d)  stopień dostateczny  3 

e) stopień dopuszczający    2 

f)  stopień niedostateczny   1 

1) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust.1 pkt. a- e. 
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2) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1  

pkt. f. 

2. Oceny klasyfikacyjne i zapisuje się słownie w pełnym brzmieniu 

3. Oceny bieżące, cząstkowe zapisuje się cyframi z możliwością poprzedzania ich plusem 

i minusem, przy czym plus oznacza, że wiedza przekracza poza wystawioną ocenę, minus 

oznacza braki wiedzy  na pełną ocenę. 

4. Dopuszcza się stosowania w dzienniku zajęć skrótów (np.- nieprzygotowanie, bz.- brak 

zadania, bp.- brak przygotowania) wg. indywidualnego znaczenia dla nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych. 

5. Dopuszcza się możliwość dwukrotnego w ciągu roku  zgłoszenia przez ucznia 

nieprzygotowania do danych zajęć edukacyjnych bez uzasadnienia i bez wpływu na ocenę 

śródroczną lub roczną. 

6. Ocenianie (stopień lub w innej postaci) jest wynikiem różnorodnych form kontroli pracy 

ucznia (prace pisemne całogodzinne, prace pisemne kilkuminutowe, prace praktyczne, prace 

w grupie, wypowiedzi ustne, referaty i opracowania, estetyka prowadzonych notatek 

i zapisów, aktywność i inne) określonych w przedmiotowych zasadach oceniania. 

7. Pod koniec  zajęć edukacyjnych w maju każdego roku w ramach badania wyników 

nauczania uczeń klasy I i programowo wyższej bierze udział w teście sprawdzającym 

obejmującym wiedzę z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Test 

opracowywany jest w ramach pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli i uwzględnia 

wiedzę z danego roku szkolnego. Test ma formę pracy pisemnej. 

8. Każdy uczeń z poszczególnych zajęć edukacyjnych winien mieć, co najmniej trzy oceny 

bieżące, z których każda będzie wynikiem sprawdzenia innej formy pracy ucznia. 

9. Ocena klasyfikacyjna  śródroczna lub roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących, 

winna jednak obejmować całokształt wiedzy umiejętności i sprawności ucznia 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych na danym poziomie nauczania. 

10. Kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do osiągnięcia przez ucznia  w celu 

uzyskania określonej rocznej oceny klasyfikacyjnej  ustala na początku roku szkolnego 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i zapoznaje z nimi uczniów i rodziców.  

11. Kryteria te znajdują się w dokumentacji nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych 

wraz z rozkładami materiałów. Są również dostępne na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 36 

 

1. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia  edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować  ucznia i jego rodziców  (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

rocznych ( śródrocznych ) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania. 

2. Ustalenie ocen śródrocznych przeprowadza się w ostatnim tygodniu  zajęć edukacyjnych 

w pierwszym półroczu. 

3. Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć 

edukacyjnych danym roku szkolnym. 

4. Ustalanie ocen śródrocznych przebiega w sposób następujący: 

1) Na 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej kończącym zajęcia pierwszego 

półrocza i na 14 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciel 

zobowiązany jest poinformować uczniów i jego rodziców o przewidywanej ocenie rocznej 

z danych zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania. Informacja ta 

w formie pisemnej umieszczona jest w zeszycie przedmiotowym i wychowawczym ucznia, 

a przyjęcie jej do wiadomości potwierdzone jest własnoręcznym podpisem rodziców. 



5. O przewidywanej dla ucznia niedostatecznej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej nauczyciel 

zajęć edukacyjnych informuje ucznia, jego rodziców i jego wychowawcę  na miesiąc przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Informacje te przekazuje rodzicom 

w formie pisemnej w zeszycie wychowawczym nauczyciel zajęć edukacyjnych (za zwrotnym 

potwierdzeniem). 

6. Uczeń, który spełnia warunki określone w ust. 7 i 8 tego paragrafu , po otrzymaniu 

informacji o przewidywanych ocenach rocznych ma prawo zgłosić lub jego rodzice 

pisemny uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 2 dni od 

poinformowania o ocenach przewidywanych. Po uznaniu wniosku za zasadny dyrektor szkoły 

zleca nauczycielowi opracowanie i przeprowadzenie w formie pisemnej testu obejmującego 

całoroczną wiedzę ucznia na poziomie określonym wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami 

osiągania oceny o którą ubiega się uczeń. 

Test ten nie może trwać dłużej niż 60 minut, a oceniana praca ucznia wraz z wnioskiem 

przechowywana jest do zakończenia roku szkolnego. 

Poniższe warunki i tryb dotyczą także uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Wniosek o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych może złożyć uczeń, który spełnia 

warunki: 

1) wywiązał się z obowiązku odrabiania zadań domowych przestrzegając limitów 

przeznaczonych na nieprzygotowanie w przedmiotowym systemie oceniania w I i II 

półroczu; 

2) nie opuścił zajęć danego przedmiotu w sposób niedozwolony (np. ucieczka z lekcji, 

wagary); 

3) w ciągu roku szkolnego otrzymał co najmniej 50% cząstkowych ocen o które się ubiega; 

8. Wniosek o podwyższenie oceny z zachowania może złożyć uczeń, który spełnia warunki: 

1) przestrzegał statutu  szkoły i regulaminów wewnątrzszkolnych; 

2) wykazywał właściwą postawę wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

3) nie palił papierosów, nie pił alkoholu 

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

12. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. Mają charakter informacyjny, diagnostyczny 

i motywacyjny. Nauczyciel wg karty osiągnięć ucznia zawartej w dzienniku i na jej 

podstawie, jak również na podstawie bieżących stopni ucznia ustala opisową śródroczną 

ocenę klasyfikacyjną. Kartę osiągnięć edukacyjnych danego ucznia nauczyciel uzupełnia po 

zrealizowaniu danego- zaplanowanego przez nauczyciela- materiału i przeprowadzeniu 

testów sprawdzających umiejętności i wiadomości ucznia zaznaczając w karcie 

obserwacyjnej.   

13. Ustala się 6 punktową skalę ocen  bieżących dotyczących umiejętności ucznia tj.  

6 punktów - wspaniale 

5 punktów - bardzo dobrze 

4 punkty - dobrze 

3 punkty - wystarczająco 



2 punkty - pracuj więcej 

1 punkty - niezadawalająco 

Mają one na celu ocenianie bieżącej pracy ucznia i są pomocne do ustalenia opisowej 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej. Kryteria tych punktów ustalają indywidualnie  nauczyciele 

na danych poziomach tj. w klasach I, II, III. 

 

 

§ 37 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę z  zachowania otrzymuje uczeń na podstawie Punktowego 

Oceniania Zachowania.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Ocenianie jest realizowane w systemie punktowym i polega ono na przyznawaniu lub 

odejmowaniu punktów za poszczególne działania. 

8. Przyznawanie punktów jest odnotowywane w zeszycie wychowawczym ucznia. 

9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania na początku roku szkolnego uczniów i ich 

rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami 

związanymi z ocenianiem i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena (zapis 

w dzienniku, zapis tematu lekcji wychowawczej). 

10. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca, uwzględniając liczbę 

punktów każdego ucznia. 

11. Wychowawca i inni nauczyciele powinni wpisywać  na bieżąco pozytywne i negatywne 

działania ucznia do jego zeszytu wychowawczego z uwzględnieniem punktacji. 

12. Każdy wpis w zeszycie wychowawczym powinien zawierać: datę, informację o działaniu 

ucznia, podpis nauczyciela i liczbę punktów 

13. Wychowawca przyznając punkty ma obowiązek uwzględnić:  



1) opinie klasy na temat funkcjonowania danego ucznia w grupie; 

2) opinie pedagoga szkolnego,  nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) opinie środowisk pozaszkolnych; 

4) wyniki własnych obserwacji. 

14. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

15. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę 

z zachowania, niezależnie od ilości uzyskanych punktów. 

 

 

§ 38 

 

1.  Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów (zachowanie dobre).  

2. W ciągu półrocza uczeń może zdobyć  kolejne punkty lub  stracić już posiadane. 

3. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego półrocza. 

4. Nie przyznaje się punktów za wypełnianie podstawowych obowiązków oraz za pracę 

dodatkową, która odbywa się kosztem lekcji. 

5. Uczeń jest oceniany w następujących sferach: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) reprezentowanie szkoły; 

3) praca na rzecz szkoły i klasy; 

4) kultura osobista. 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Lp. Działania ucznia Punkty dodatnie Punkty ujemne   

1. 100% frekwencja w danym miesiącu  (bez spóźnień  i zwolnień) 

 

5 

(1 x w miesiącu) 

   

2. Nieusprawiedliwione godziny   5 

(za każdą 

godz.) 

  

3. Spóźnienia 

 

 

Nieobecność na pierwszej i ostatniej lekcji  

 2 

(za każde 

spóźnienie) 

10 

  

4. Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas  zajęć szkolnych 

i przerw. 

 5 

(każdorazowo) 

  

5. Brak mundurka szkolnego  3 

(każdorazowo) 

  

6. Celowe zniszczenie mundurka szkolnego (pomalowany mundurek, 

oderwana kieszeń, brak guzików, itp.) 

 5 

(1 x w 

miesiącu) 

  

7. Brak stroju galowego na szkolnych uroczystościach  5 

(każdorazowo) 

  

8. Brak obuwia zmiennego  2 

(każdorazowo) 

  



9. Noszenie ubrań z wulgarnymi nadrukami, hasłami i emblematami 

przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające, 

potępiające ideologię i różne wartości 

 10 

(każdorazowo) 

  

10. Nieskromny wygląd – noszenie ubrań odsłaniających plecy, brzuch, 

biodra, dekolt itp.   

 10 

(każdorazowo) 

  

11. Makijaż, tipsy, manicure, ostro stylizowane fryzury, nadmiar 

biżuterii 

 3 

(każdorazowo) 

 

 

  

12. Farbowane włosy  50 

(każdorazowo) 

  

13. Piercing i tatuaże  20 

(1 x w 

półroczu) 

  

14. Projekty edukacyjne  - udział w realizacji projektu edukacyjnego 

uwzględniany przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania (w zależności od zaangażowania) 

1 - 20 20   

15. Niepowiadamianie rodziców o zebraniach, konsultacjach                          

i wezwaniach do szkoły 

 

 5 

(każdorazowo) 

  

16. Złe zachowanie na lekcjach, przeszkadzanie w ich prowadzeniu    

(gdy uczeń nie reaguje na kolejne upomnienie nauczyciela, jedzenie, 

picie, żucie gumy w czasie lekcji) 

 5 -10 

(każdorazowo) 

  

17. Używanie telefonów komórkowych,  mp3, dyktafonów, kamer, 

aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń elektronicznych      

w  szkole (przy złamaniu zakazu  nauczyciel  odbiera telefon lub 

inne urządzenie, następnie  rodzic ucznia odbiera je  w sekretariacie 

szkoły) 

 10 

(każdorazowo) 

  

18. Brak zeszytu wychowawczego  2 

(każdorazowo) 

  

19. Nieokazanie zeszytu wychowawczego nauczycielowi (wpis do 

dziennika) 

 5 

(każdorazowo) 

  

20. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego  3 

(każdorazowo 

po dyżurze) 

  

21. Ściąganie, odpisywanie zadań domowych  5 

(każdorazowo) 

  

22. Fałszowanie dokumentów – podrabianie zwolnień, usprawiedliwień 

i podpisów, dopisywanie ocen 

 20-40   

23. Niewykonanie poleceń nauczyciela i brak reakcji na zwracanie 

uwagi (na przerwach, w świetlicy szkolnej, w bibliotece szkolnej, 

itp.) 

 5 - 10 

(każdorazowo) 

  



24. Złe zachowanie na wycieczkach szkolnych  10 -30   

25. Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień przed roczną 

radą klasyfikacyjną 

 10   

26. Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań 

(ponad 50% frekwencja) 

7 

(1 x w półroczu 

za każde) 

   

27. Brak  wpisów negatywnych 20 

(1 x w półroczu) 

   

28. Nie wywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań  5 

(każdorazowo) 

  

29. Systematyczność w nauce, pilność 20 

(1 x w półroczu) 

   

 

 

Reprezentowanie szkoły 

  

 

Lp. 

 

 Działania ucznia 

 

Punkty dodatnie 

 

 

Punkty ujemne 

  

1. 

 

 

Udział w szkolnym etapie konkursu przedmiotowego 

10    

2. Udział w rejonowym etapie konkursu przedmiotowego 40    

3. Finalista lub laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 60    

4. Udział w centralnym (ogólnopolskim) konkursie przedmiotowym 100    

5. Udział w zawodach sportowych - gminnych : 

- indywidualny 

-drużynowy 

 

3 

2 

   

6. Udział w zawodach sportowych -  powiatowych: 

- indywidualny 

-drużynowy 

 

7 

5 

   

7. Udział w zawodach sportowych -   rejonowych: 

- indywidualny 

-drużynowy 

 

15 

7 

   

8. Udział w zawodach sportowych -    wojewódzkich: 

- indywidualny 

-drużynowy 

 

20 

10 

   

9. Udział w zawodach sportowych -   ogólnopolskich: 

- indywidualny 

-drużynowy 

 

25 

15 

   



10.  Konkursy, zawody sportowe, imprezy szkolne, międzyszkolne  

i inne. 

Konkursy:   szkolne    gminne i międzyszkolne/powiatowe      

udział                   3                             5                     8                          

I miejsce              8                             10                   20                     

II miejsce             6                             8                    15                               

III miejsce            5                             7                    10                              

wyróżnienie         5                              7                   10                   

 

 

   

11. 

 

 

 

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 

10 

(każdorazowo) 

   

 

                                                                     Praca na rzecz szkoły i klasy 

 

Reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym 

 

Lp. Forma 

Działania ucznia 

Punkty 

dodatnie 

Punkty ujemne   

1. 

 

 

Rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 

1 -5 

(1 x w 

półroczu) 

   

2. 

 

 

Pomoc w organizacji imprez klasowych 

1 -5 

(każdorazowo) 

   

3. 

 

 

 

Prace organizacyjno – porządkowe w salach przedmiotowych, 

dbanie o wystrój klasy 

1 -5 

(każdorazowo) 

   

4. Wywiązanie się z powierzonych zadań (np. przygotowanie gazetki  

ściennej, własne inicjatywy na rzecz klasy czy szkoły, itp.) 

1 -5 

(każdorazowo) 

   

5. Redagowanie gazetki szkolnej 10 

(1 x w 

półroczu) 

   

6. 

 

 

Szacunek i kulturalne zachowanie się wobec  innych 1 -10    

7. Pomoc słabszym kolegom 5 

(1 x w 

półroczu) 

   

8.  

Aktywna i twórcza praca w samorządzie szkolnym 

5 - 20    

9. Udział w uroczystościach szkolnych (apele, akademie, 

przedstawienia i inne) 

5 - 10 

(każdorazowo) 

   

10. Udział w akcjach: charytatywnych, prozdrowotnych, 

ekologicznych, kampaniach społecznych, wolontariat  itp. 

 (zbiórka makulatury, karmy, baterii, butelek PET i inne)  

 

według 

ustalonego 

regulaminu 

 

 

 

  

11. Potwierdzona aktywność w pozaszkolnych organizacjach, 

stowarzyszeniach, klubach sportowych, fundacjach itp. 

 

7 

(jednorazowo) 

   

 

Kultura osobista 

  



Lp.  

Działania ucznia 

Punkty 

dodatnie 

Punkty ujemne   

1. 

 

 

Używanie wulgarnego słownictwa 

 5 

(każdorazowo) 

  

2. Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz osób dorosłych (lekceważenie, odmowa 

wykonania pleceń, odmowa podania nazwiska, używanie 

niewłaściwego słownictwa, gesty i czyny naruszające godność 

osobistą itp.) 

 5 -10 

(każdorazowo) 

  

3. Oszukiwanie i kłamstwa wobec nauczycieli  10 

(każdorazowo) 

  

4. Złe zachowanie podczas apeli lub uroczystości szkolnych itp.  5 

(każdorazowo) 

  

5. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych,  

religijnych 

 10 

(każdorazowo) 

  

6. Ubliżanie kolegom i koleżankom, zaczepki słowne, gesty i czyny 

 naruszające ich godność osobistą 

 5 -10 

(każdorazowo) 

  

7. Konflikty i sprzeczki z rówieśnikami  5 - 10 

(każdorazowo) 

  

8. Brak szacunku dla otaczającej przyrody, np. zaśmiecanie otoczenia  2 

(każdorazowo) 

  

9. 

 
 

Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego 

 5 – 20 (w 

zależności od 

rodzaju szkody) 

  

10. Wyłudzanie pieniędzy  20 

(każdorazowo) 

  

11. Bójki i prześladowania innych uczniów (zastraszanie, znęcanie się, 

 pobicia, przemoc fizyczna i psychiczna) 

 10 -30 

(każdorazowo) 

  

12. Izolowanie kogoś, poprzez manipulowanie uczuciami  

i ośmieszanie go – zjawisko „kozła ofiarnego” 

 10 -20 

(każdorazowo) 

  

13. Posiadanie i palenie papierosów, papierosów, itp. 

- palacz bierny 

 20-70 

(każdorazowo) 

  

14. Posiadanie i picie alkoholu na terenie szkoły, poza nią, 

 na wycieczkach szkolnych itp. 

 20-70 

(każdorazowo) 

  

15. Kradzież  30-50 

(każdorazowo) 

  

16. Dopuszczanie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu 

policji lub innym specjalnym działaniom 

 30-70 

(każdorazowo) 

  

17. Posiadanie, zażywanie i sprzedaż narkotyków oraz innych  

środków odurzających, np. dopalacze, itp. 

 30-70 

(każdorazowo) 

  

18. Zorganizowana przemoc  30-70 

(każdorazowo) 

  

19. Zachowania niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i 

innych (np. posiadanie narzędzi niebezpiecznych, materiałów 

toksycznych, wybuchowych, łatwopalnych, itp.) 

 30 -70 

(każdorazowo) 

  

20. Stosowanie cyberprzemocy (nękanie, podszywanie się, obrażanie 

 na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych  

treści audio i foto, bez wiedzy osoby zainteresowanej, itp.) 

 30-70 

(każdorazowo) 

  



 

 

6. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 20 punktów 

ujemnych w półroczu, a w wyniku klasyfikacji rocznej – powyżej 40 punktów ujemnych. 

7. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 40 punktów 

ujemnych w półroczu, a w wyniku klasyfikacji rocznej – powyżej 80 punktów ujemnych. 

8. Uczeń, który otrzyma w ciągu jednego miesiąca 30 punktów ujemnych, nie może 

w kolejnym miesiącu uczestniczyć w imprezach, wycieczkach, koncertach szkolnych, itp. 

9. W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający 

życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną 

z pominięciem zasad punktowania. 

10. Uczeń biorący udział w zawodach sportowych może osiągnąć maksymalnie 40 punktów 

w każdym półroczu. 

11. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

 

wzorowe 251pkt. i więcej 

bardzo dobre 181 – 250 

dobre100 – 180 

poprawne 51 – 99 

nieodpowiednie 0 – 50 

naganne poniżej 0 

 

§ 39 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła 

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. W celu uzupełnienia braków uczeń może otrzymać pomoc w formie : 

1) zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy i biblioteki szkoły; 

2) zajęć organizowanych przez pedagoga szkolnego i psychologa; 

3) pomocy koleżeńskiej organizowanej przez wychowawcę klasy; 

4) zajęć dodatkowych prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli zajęć  

edukacyjnych. 

3. Sposób i formę uzupełniania braków ustala wychowawca klasy w porozumieniu 

 z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 
 


